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Τροπολογία 1
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των 
διασκέψεων για την προσχώρηση σε 
υπουργικό επίπεδο με την Ισλανδία της 
27ης Ιουνίου 2010 και της 27ης Ιουνίου 
2011, καθώς και τη διάσκεψη για την 
προσχώρηση σε επίπεδο βουλευτών της 
19ης Οκτωβρίου 2011,

έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των 
διασκέψεων για την προσχώρηση σε 
υπουργικό επίπεδο με την Ισλανδία της 
27ης Ιουνίου 2010, της 27ης Ιουνίου 2011 
και της 12ης Δεκεμβρίου 2011, καθώς και 
τη διάσκεψη για την προσχώρηση σε 
επίπεδο βουλευτών της 19ης Οκτωβρίου 
2011,

Or. en

Τροπολογία 2
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ενδελεχούς εξέτασης 
(Νοέμβριος 2010 - Ιούνιος 2011),

έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ενδελεχούς εξέτασης,

Or. en

Τροπολογία 3
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδελεχής 
εξέταση του κεκτημένου της ΕΕ έχει 
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σχεδόν ολοκληρωθεί·

Or. en

Τροπολογία 4
Indrek Tarand, Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα
κεφάλαια έχουν μέχρι στιγμής ανοίξει και 
κλείσει προσωρινά στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις (κεφάλαιο 2 – ελευθερία 
μετακίνησης των εργαζομένων· κεφάλαιο 
7 – νομοθεσία περί διανοητικής 
ιδιοκτησίας· κεφάλαιο 25 – επιστήμη και 
έρευνα· κεφάλαιο 26 – εκπαίδευση και 
πολιτισμός) ενώ άλλα δύο έχουν ανοίξει 
(κεφάλαιο 5 – δημόσιες προμήθειες και 
κεφάλαιο 10 – κοινωνία των 
πληροφοριών και μέσα ενημέρωσης),

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οκτώ κεφάλαια 
έχουν μέχρι στιγμής ανοίξει και κλείσει 
προσωρινά στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις·

Or. en

Τροπολογία 5
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα
κεφάλαια έχουν μέχρι στιγμής ανοίξει και 
κλείσει προσωρινά στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις (κεφάλαιο 2 – ελευθερία 
μετακίνησης των εργαζομένων· κεφάλαιο 7 
– νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας· 
κεφάλαιο 25 – επιστήμη και έρευνα· 
κεφάλαιο 26 – εκπαίδευση και πολιτισμός) 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οκτώ κεφάλαια 
έχουν μέχρι στιγμής ανοίξει και κλείσει 
προσωρινά στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις (κεφάλαιο 2 – ελευθερία 
μετακίνησης των εργαζομένων· κεφάλαιο 
6 - εταιρικό δίκαιο· κεφάλαιο 7 –
νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας· 
κεφάλαιο 20 - πολιτική επιχειρήσεων και 
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ενώ άλλα δύο έχουν ανοίξει (κεφάλαιο 5 –
δημόσιες προμήθειες και κεφάλαιο 10 –
κοινωνία των πληροφοριών και μέσα 
ενημέρωσης),

βιομηχανική πολιτική· κεφάλαιο 21 -
διευρωπαϊκά δίκτυα· κεφάλαιο 23 -
δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα 
και κεφάλαιο 25 – επιστήμη και έρευνα· 
κεφάλαιο 26 – εκπαίδευση και πολιτισμός) 
ενώ άλλα τρία έχουν ανοίξει (κεφάλαιο 5 –
δημόσιες προμήθειες, κεφάλαιο 10 –
κοινωνία των πληροφοριών και μέσα 
ενημέρωσης και κεφάλαιο 33 -
χρηματοοικονομικές και δημοσιονομικές 
διατάξεις)·

Or. en

Τροπολογία 6
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να 
ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της 
Ισλανδίας, με πλήρη διασφάλιση των 
αρχών και του κεκτημένου της ΕΕ,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία 
προσχώρησης της Ισλανδίας πρέπει να 
διασφαλίζει πλήρως τις αρχές και το 
κεκτημένο της ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 7
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει το άνοιγμα των έξη 
διαπραγματευτικών κεφαλαίων και το 
προσωρινό κλείσιμο των τεσσάρων από τα 
κεφάλαια αυτά στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις· θεωρεί αναγκαίο να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 

2. σημειώνει το άνοιγμα των έξη 
διαπραγματευτικών κεφαλαίων και το 
προσωρινό κλείσιμο των τεσσάρων από τα 
κεφάλαια αυτά στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις·
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προσχώρησης της Ισλανδίας και να 
εξασφαλισθεί ότι η προσχώρησή της θα 
είναι επιτυχής·

Or. nl

Τροπολογία 8
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει το άνοιγμα των έξη 
διαπραγματευτικών κεφαλαίων και το 
προσωρινό κλείσιμο των τεσσάρων από τα 
κεφάλαια αυτά στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις· θεωρεί αναγκαίο να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 
προσχώρησης της Ισλανδίας και να 
εξασφαλισθεί ότι η προσχώρησή της θα 
είναι επιτυχής·

2. στηρίζει την πρόοδο της Ισλανδίας στη 
διαδικασία προσχώρησης· χαιρετίζει το 
άνοιγμα των έξη διαπραγματευτικών 
κεφαλαίων και το προσωρινό κλείσιμο των 
τεσσάρων από τα κεφάλαια αυτά στις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις· θεωρεί 
αναγκαίο να δημιουργηθούν οι συνθήκες 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
προσχώρησης της Ισλανδίας και να 
εξασφαλισθεί ότι η προσχώρησή της θα 
είναι επιτυχής·

Or. en

Τροπολογία 9
Indrek Tarand, Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει το άνοιγμα των έξη
διαπραγματευτικών κεφαλαίων και το 
προσωρινό κλείσιμο των τεσσάρων από τα 
κεφάλαια αυτά στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις· θεωρεί αναγκαίο να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 

2. χαιρετίζει το άνοιγμα των ένδεκα
διαπραγματευτικών κεφαλαίων και το 
προσωρινό κλείσιμο των οκτώ από τα 
κεφάλαια αυτά στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις· θεωρεί αναγκαίο να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 
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προσχώρησης της Ισλανδίας και να 
εξασφαλισθεί ότι η προσχώρησή της θα 
είναι επιτυχής·

προσχώρησης της Ισλανδίας και να 
εξασφαλισθεί ότι η προσχώρησή της θα 
είναι επιτυχής·

Or. en

Τροπολογία 10
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. χαιρετίζει το άνοιγμα των έξη
διαπραγματευτικών κεφαλαίων και το 
προσωρινό κλείσιμο των τεσσάρων από τα 
κεφάλαια αυτά στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις· θεωρεί αναγκαίο να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 
προσχώρησης της Ισλανδίας και να 
εξασφαλισθεί ότι η προσχώρησή της θα 
είναι επιτυχής·

2. χαιρετίζει το άνοιγμα των ένδεκα
διαπραγματευτικών κεφαλαίων και το 
προσωρινό κλείσιμο των οκτώ από τα 
κεφάλαια αυτά στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις· θεωρεί αναγκαίο να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας 
προσχώρησης της Ισλανδίας και να 
εξασφαλισθεί ότι η προσχώρησή της θα 
είναι επιτυχής·

Or. en

Τροπολογία 11
David-Maria Sassoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. εκφράζει ικανοποίηση για την 
προοπτική να έχει η ΕΕ ως νέο μέλος μια 
χώρα με ισχυρή δημοκρατική παράδοση 
και πολιτική παιδεία·

3. εκφράζει ικανοποίηση για την 
προοπτική να έχει η ΕΕ ως νέο μέλος μια 
χώρα με μακρά και ισχυρή δημοκρατική 
παράδοση και πολιτική παιδεία·

Or. en
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Τροπολογία 12
David-Maria Sassoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σημειώνει τους στενούς ιστορικούς 
δεσμούς της Ισλανδίας με τη Βόρεια 
Ευρώπη και την επιτυχή ευρωατλαντική 
συνεργασία που υφίσταται επί 60 και 
πλέον έτη·

Or. en

Τροπολογία 13
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. λαμβάνει υπό σημείωση τη 
συνεχιζόμενη διαδικασία αναθεώρησης 
του Ισλανδικού Συντάγματος που 
αποβλέπει στην αύξηση των δημοκρατικών 
διασφαλίσεων, την ενίσχυση των ελέγχων 
και των διαδικασιών εξισορρόπησης, τη 
βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών και 
τον καλύτερο ορισμό των αντίστοιχων 
ρόλων και εξουσιών·

4. σημειώνει με ικανοποίηση τη 
συνεχιζόμενη διαδικασία αναθεώρησης 
του Ισλανδικού Συντάγματος που 
αποβλέπει στην αύξηση των δημοκρατικών 
διασφαλίσεων, την ενίσχυση των ελέγχων 
και των διαδικασιών εξισορρόπησης, τη 
βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών, τον 
καλύτερο ορισμό των αντίστοιχων ρόλων 
και εξουσιών τους και γενικά την αύξηση 
της διαφάνειας της πολιτικής και 
διοικητικής δράσης· χαιρετίζει θερμά, εν 
προκειμένω, τη θετική εμπειρία της 
συνταγματικής επιτροπής που ορίσθηκε 
από το λαό στο πλαίσιο εθνικών εκλογών·

Or. de

Τροπολογία 14
Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. λαμβάνει υπό σημείωση τη 
συνεχιζόμενη διαδικασία αναθεώρησης 
του Ισλανδικού Συντάγματος που 
αποβλέπει στην αύξηση των δημοκρατικών 
διασφαλίσεων, την ενίσχυση των ελέγχων 
και των διαδικασιών εξισορρόπησης, τη 
βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών και
τον καλύτερο ορισμό των αντίστοιχων 
ρόλων και εξουσιών·

4. λαμβάνει υπό σημείωση τη συγκρότηση 
του Συνταγματικού Συμβουλίου και τη 
συνεχιζόμενη διαδικασία αναθεώρησης 
του Ισλανδικού Συντάγματος που 
αποβλέπει στην αύξηση των δημοκρατικών 
διασφαλίσεων, την ενίσχυση των ελέγχων 
και των διαδικασιών εξισορρόπησης, τη 
βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών και 
τον καλύτερο ορισμό των αντίστοιχων 
ρόλων και εξουσιών και χαιρετίζει τις 
προσπάθειες ενίσχυσης του ρόλου και της 
αποτελεσματικότητας του Κοινοβουλίου 
μέσω της ενδυνάμωσης του εποπτικού 
ρόλου αυτού του οργάνου·

Or. en

Τροπολογία 15
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. σημειώνει τον ανασχηματισμό της 
Ισλανδικής Κυβέρνησης στις 31 
Δεκεμβρίου 2011· εκφράζει την 
πεποίθηση ότι η νέα κυβέρνηση θα 
συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με 
ισχυρότερη και αποφασιστικότερη 
δέσμευση στη διαδικασία προσχώρησης·

Or. en

Τροπολογία 16
Ivari Padar
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει την Ισλανδία για τις 
θετικές επιδόσεις της στη διασφάλιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην 
εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου 
συνεργασίας με διεθνείς μηχανισμούς για 
την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η 
προσχώρηση της Ισλανδίας στην ΕΕ θα 
διευρύνει περαιτέρω το ρόλο της Ένωσης 
ως παγκόσμιου προωθητή και προασπιστή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών·

5. επιδοκιμάζει την Ισλανδία για τις 
θετικές επιδόσεις της στη διασφάλιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην 
εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου 
συνεργασίας με διεθνείς μηχανισμούς για 
την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων· σημειώνει ότι η Ισλανδία 
είναι πρωτοπόρος στην αναγνώριση 
χωρών που απέκτησαν πρόσφατα την 
ανεξαρτησία τους και χωρών που 
αγωνίζονται για να την αποκτήσουν·
υπογραμμίζει ότι η προσχώρηση της 
Ισλανδίας στην ΕΕ θα διευρύνει περαιτέρω 
το ρόλο της Ένωσης ως παγκόσμιου 
προωθητή και προασπιστή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών ελευθεριών·

Or. en

Τροπολογία 17
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. σημειώνει τη σωστή πρόοδο στην 
ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαστικής 
εξουσίας, καθώς και την ενίσχυση του 
πλαισίου πολιτικής κατά της διαφθοράς·

6. χαιρετίζει τη σωστή πρόοδο στην 
ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της 
αποτελεσματικότητας της δικαστικής 
εξουσίας, καθώς και την ενίσχυση του 
πλαισίου πολιτικής κατά της διαφθοράς, 
που αναγνωρίσθηκε με το προσωρινό 
κλείσιμο του κεφαλαίου 23·

Or. en
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Τροπολογία 18
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. χαιρετίζει το νέο νόμο για τα μέσα 
ενημέρωσης που εγκρίθηκε από το 
Althingi στις 20 Απριλίου 2011· 
ενθαρρύνει τις σχετικές κοινοβουλευτικές 
επιτροπές που ορίστηκαν κατά το θέρος 
του 2011 να εργαστούν στο νομοθετικό 
πλαίσιο σε αυτό τον τομέα και σχετικά με 
τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας στην 
ισλανδική αγορά μέσων ενημέρωσης και 
το ρόλο του Ισλανδικού Δημόσιου 
Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα στην 
διαφημιστική αγορά·

7. χαιρετίζει επίσης το νέο νόμο για τα 
μέσα ενημέρωσης που εγκρίθηκε από το 
Althingi στις 20 Απριλίου 2011· 
ενθαρρύνει τις σχετικές κοινοβουλευτικές 
επιτροπές που ορίστηκαν κατά το θέρος 
του 2011 να εργαστούν στο νομοθετικό 
πλαίσιο σε αυτό τον τομέα και σχετικά με 
τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας στην 
ισλανδική αγορά μέσων ενημέρωσης και 
το ρόλο του Ισλανδικού Δημόσιου 
Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα στην 
διαφημιστική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 19
Indrek Tarand, Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επιβεβαιώνει τη στήριξή του στην 
Ισλανδική Πρωτοβουλία Σύγχρονων 
Μέσων Ενημέρωσης και προσδοκά τη 
μεταφορά της στο δίκαιο και τη 
δικαστική πρακτική, που θα επιτρέψει 
τόσο στην Ισλανδία όσο και στην ΕΕ να 
λάβουν σθεναρή θέση στο ζήτημα της 
νομικής προστασίας της ελευθερίας της 
έκφρασης και της ελευθερίας της 
πληροφόρησης·

Or. en
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Τροπολογία 20
Cristian Dan Preda, Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. ενθαρρύνει ένθερμα τις ισλανδικές 
αρχές να εναρμονίσουν τα δικαιώματα των 
πολιτών της ΕΕ όσον αφορά το δικαίωμά 
τους να ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές 
στην Ισλανδία·

8. εξακολουθεί να καλεί τις ισλανδικές 
αρχές να εναρμονίσουν τα δικαιώματα των 
πολιτών της ΕΕ όσον αφορά το δικαίωμά 
τους να ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές 
στην Ισλανδία·

Or. en

Τροπολογία 21
Indrek Tarand, Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
πολιτικές διαιρέσεις εντός της κυβέρνησης 
σχετικά με την ένταξη στην ΕΕ και 
ενθαρρύνει την υιοθέτηση σφαιρικής 
στρατηγικής για την ένταξη στην ΕΕ σε 
ορισμένους τομείς, και ιδίως σε εκείνους 
που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΧ·

9. λαμβάνει υπό σημείωση τις πολιτικές 
διαιρέσεις εντός της κυβέρνησης καθώς 
και στο εσωτερικό όλων των κύριων 
πολιτικών δυνάμεων της Ισλανδίας 
σχετικά με την ένταξη στην ΕΕ και 
ενθαρρύνει την υιοθέτηση σφαιρικής 
στρατηγικής για την ένταξη στην ΕΕ σε 
ορισμένους τομείς, και ιδίως σε εκείνους 
που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΧ·

Or. en

Τροπολογία 22
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
πολιτικές διαιρέσεις εντός της κυβέρνησης 
σχετικά με την ένταξη στην ΕΕ και 
ενθαρρύνει την υιοθέτηση σφαιρικής 
στρατηγικής για την ένταξη στην ΕΕ σε 
ορισμένους τομείς, και ιδίως σε εκείνους 
που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΧ·

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
πολιτικές διαιρέσεις εντός της κυβέρνησης 
σχετικά με την ένταξη στην ΕΕ· τονίζει ότι 
η αντιπολίτευση, χρησιμοποιώντας τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις ως μέσο 
στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση, 
αποδυναμώνει τη θέση της Ισλανδίας 
στις διαπραγματεύσεις για την 
προσχώρηση στην ΕΕ και δημιουργεί για 
την κυβέρνηση τον κίνδυνο να χάσει την 
απαιτούμενη στήριξη στο Κοινοβούλιο 
και να αναγκασθεί να παραιτηθεί·
ενθαρρύνει την υιοθέτηση σφαιρικής 
στρατηγικής για την ένταξη στην ΕΕ σε 
ορισμένους τομείς, και ιδίως σε εκείνους 
που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΧ·

Or. en

Τροπολογία 23
David-Maria Sassoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
πολιτικές διαιρέσεις εντός της κυβέρνησης 
σχετικά με την ένταξη στην ΕΕ και 
ενθαρρύνει την υιοθέτηση σφαιρικής 
στρατηγικής για την ένταξη στην ΕΕ σε 
ορισμένους τομείς, και ιδίως σε εκείνους 
που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΧ·

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις 
πολιτικές διαιρέσεις εντός της κυβέρνησης 
και του Althingi σχετικά με την ένταξη 
στην ΕΕ και ενθαρρύνει την υιοθέτηση 
σφαιρικής στρατηγικής για την ένταξη 
στην ΕΕ σε ορισμένους τομείς, και ιδίως 
σε εκείνους που δεν καλύπτονται από τον 
ΕΟΧ·

Or. en

Τροπολογία 24
Barry Madlener
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παρατηρεί με χαρά ότι σημαντικό 
μερίδιο των Ισλανδών τάσσονται υπέρ της 
συνέχισης των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων· χαιρετίζει την 
υποστήριξη της κυβέρνησης υπέρ μιας 
εμπεριστατωμένης και ισορροπημένης 
ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την 
ενταξιακή διαδικασία και τη συμμετοχή 
της ισλανδικής κοινωνίας στις δημόσιες 
συζητήσεις για την ένταξη στην ΕΕ·

10. παρατηρεί ότι σημαντικό μερίδιο των 
Ισλανδών τάσσονται υπέρ της συνέχισης 
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

Or. nl

Τροπολογία 25
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παρατηρεί με χαρά ότι σημαντικό 
μερίδιο των Ισλανδών τάσσονται υπέρ της 
συνέχισης των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων· χαιρετίζει την 
υποστήριξη της κυβέρνησης υπέρ μιας 
εμπεριστατωμένης και ισορροπημένης 
ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την 
ενταξιακή διαδικασία και τη συμμετοχή 
της ισλανδικής κοινωνίας στις δημόσιες 
συζητήσεις για την ένταξη στην ΕΕ·

10. παρατηρεί με χαρά ότι σημαντικό 
μερίδιο των Ισλανδών τάσσονται υπέρ της 
συνέχισης των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων· χαιρετίζει την 
υποστήριξη της κυβέρνησης υπέρ μιας 
εμπεριστατωμένης και ισορροπημένης 
ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την 
ενταξιακή διαδικασία και τη συμμετοχή 
της ισλανδικής κοινωνίας στις δημόσιες 
συζητήσεις για την ένταξη στην ΕΕ·
προτείνει να παράσχει η ΕΕ στους 
πολίτες της Ισλανδίας όλες τις δυνατές 
πληροφορίες σχετικά με όλες τις 
συνέπειες που θα έχει η προσχώρηση 
στην ΕΕ για τη χώρα αλλά και για την 
ίδια την ΕΕ προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα στους Ισλανδούς να είναι 
καλώς πληροφορημένοι και να βασίσουν 
τα επιχειρήματά τους υπέρ ή κατά της 
προσχώρησης σε συγκεκριμένα δεδομένα 
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και πραγματικές εξελίξεις και όχι σε 
φοβίες ή λανθασμένα επιχειρήματα·

Or. en

Τροπολογία 26
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. παρατηρεί με χαρά ότι σημαντικό 
μερίδιο των Ισλανδών τάσσονται υπέρ της 
συνέχισης των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων· χαιρετίζει την 
υποστήριξη της κυβέρνησης υπέρ μιας 
εμπεριστατωμένης και ισορροπημένης 
ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την 
ενταξιακή διαδικασία και τη συμμετοχή 
της ισλανδικής κοινωνίας στις δημόσιες 
συζητήσεις για την ένταξη στην ΕΕ·

10. παρατηρεί με χαρά ότι σημαντικό 
μερίδιο των Ισλανδών τάσσονται υπέρ της 
συνέχισης των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων· χαιρετίζει την 
υποστήριξη της κυβέρνησης υπέρ μιας 
εμπεριστατωμένης και ισορροπημένης 
ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την 
ενταξιακή διαδικασία και τη συμμετοχή 
της ισλανδικής κοινωνίας στις δημόσιες 
συζητήσεις και στην τελική απόφαση για 
την ένταξη στην ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 27
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει ικανοποίηση για τις εν γένει 
ικανοποιητικές επιδόσεις της Ισλανδίας 
όσον αφορά την εφαρμογή των 
υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του ΕΟΧ 
και την ικανότητά της να ανθίσταται 
επιτυχώς στις ανταγωνιστικές πιέσεις και 
στις δυνάμεις της αγοράς εντός της ΕΕ·

12. εκφράζει ικανοποίηση για τις εν γένει 
ικανοποιητικές επιδόσεις της Ισλανδίας 
όσον αφορά την εφαρμογή των 
υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του ΕΟΧ 
και την ικανότητά της να ανθίσταται 
επιτυχώς στις ανταγωνιστικές πιέσεις και 
στις δυνάμεις της αγοράς εντός της ΕΕ 
μεσοπρόθεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις 
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υπάρχουσες αδυναμίες μέσω κατάλληλων 
μακροοικονομικών πολιτικών και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

Or. en

Τροπολογία 28
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει ικανοποίηση για τις εν γένει 
ικανοποιητικές επιδόσεις της Ισλανδίας 
όσον αφορά την εφαρμογή των 
υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του ΕΟΧ 
και την ικανότητά της να ανθίσταται 
επιτυχώς στις ανταγωνιστικές πιέσεις και 
στις δυνάμεις της αγοράς εντός της ΕΕ·

12. εκφράζει ικανοποίηση για τις εν γένει 
ικανοποιητικές επιδόσεις της Ισλανδίας 
όσον αφορά την εφαρμογή των 
υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του ΕΟΧ 
και την ικανότητά της να ανθίσταται 
επιτυχώς στις ανταγωνιστικές πιέσεις και 
στις δυνάμεις της αγοράς εντός της ΕΕ·
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να 
τηρούνται πλήρως οι υφιστάμενες 
υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΕΟΧ όπως 
ορίστηκαν από την Εποπτεύουσα Αρχή 
της ΕΖΕΣ

Or. en

Τροπολογία 29
David-Maria Sassoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. εκφράζει ικανοποίηση για τις εν γένει 
ικανοποιητικές επιδόσεις της Ισλανδίας 
όσον αφορά την εφαρμογή των 
υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του ΕΟΧ 
και την ικανότητά της να ανθίσταται 
επιτυχώς στις ανταγωνιστικές πιέσεις και 
στις δυνάμεις της αγοράς εντός της ΕΕ·

12. εκφράζει ικανοποίηση για τις εν γένει 
ικανοποιητικές επιδόσεις της Ισλανδίας 
όσον αφορά την εφαρμογή των 
υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του ΕΟΧ 
και την ικανότητά της να ανθίσταται 
επιτυχώς στις ανταγωνιστικές πιέσεις και 
στις δυνάμεις της αγοράς εντός της ΕΕ·
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σημειώνει τους στενούς οικονομικούς 
δεσμούς της Ισλανδίας με την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 30
Judith Sargentini, Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τις ισλανδικές αρχές να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ακόμη 
σημαντικής κρατικής παρέμβασης στον 
τραπεζικό τομέα και σε κλάδους όπως η 
ενέργεια, οι αεροπορικές μεταφορές και η 
αλιεία, που εξακολουθούν να 
προστατεύονται από τον ανταγωνισμό από 
το εξωτερικό·

13. λαμβάνει υπό σημείωση το ζήτημα της 
ακόμη σημαντικής κρατικής παρέμβασης 
στον τραπεζικό τομέα και σε κλάδους 
όπως η ενέργεια, οι αεροπορικές 
μεταφορές και η αλιεία, που εξακολουθούν 
να προστατεύονται από τον ανταγωνισμό 
από το εξωτερικό και ενθαρρύνει τις 
ισλανδικές αρχές να αναμορφώσουν και 
να ανοίξουν βαθμιαία αυτούς τους τομείς 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της χώρας·

Or. en

Τροπολογία 31
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τις ισλανδικές αρχές να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ακόμη 
σημαντικής κρατικής παρέμβασης στον 
τραπεζικό τομέα και σε κλάδους όπως η 
ενέργεια, οι αεροπορικές μεταφορές και η 
αλιεία, που εξακολουθούν να 
προστατεύονται από τον ανταγωνισμό από 
το εξωτερικό·

13. ενθαρρύνει τις ισλανδικές αρχές να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ακόμη 
σημαντικής κρατικής παρέμβασης στον 
τραπεζικό τομέα και να μειώσουν την 
προστασία κλάδων όπως η ενέργεια, οι 
αεροπορικές μεταφορές και η αλιεία από 
τον ανταγωνισμό από το εξωτερικό·



PE478.707v01-00 18/35 AM\888639EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 32
Johannes Cornelis van Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τις ισλανδικές αρχές να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ακόμη 
σημαντικής κρατικής παρέμβασης στον 
τραπεζικό τομέα και σε κλάδους όπως η 
ενέργεια, οι αεροπορικές μεταφορές και η 
αλιεία, που εξακολουθούν να 
προστατεύονται από τον ανταγωνισμό από 
το εξωτερικό·

13. παροτρύνει ένθερμα τις ισλανδικές 
αρχές να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της 
ακόμη σημαντικής κρατικής παρέμβασης 
στον τραπεζικό τομέα και σε κλάδους 
όπως η ενέργεια, οι αεροπορικές 
μεταφορές και η αλιεία, που εξακολουθούν 
να προστατεύονται από τον ανταγωνισμό 
από το εξωτερικό· τονίζει ότι η εξάλειψη 
του προστατευτισμού αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 33
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. ενθαρρύνει τις ισλανδικές αρχές να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ακόμη 
σημαντικής κρατικής παρέμβασης στον 
τραπεζικό τομέα και σε κλάδους όπως η 
ενέργεια, οι αεροπορικές μεταφορές και η 
αλιεία, που εξακολουθούν να 
προστατεύονται από τον ανταγωνισμό από 
το εξωτερικό·

13. ενθαρρύνει τις ισλανδικές αρχές να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ακόμη 
σημαντικής κρατικής παρέμβασης στον 
τραπεζικό τομέα και σε κλάδους όπως η 
ενέργεια, οι αεροπορικές μεταφορές και η 
αλιεία, που εξακολουθούν να 
προστατεύονται από τον ανταγωνισμό από 
το εξωτερικό· στηρίζει, εν προκειμένω, τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για να 
διευκρινιστούν οι αιτίες κατάρρευσης του 
οικονομικού και χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ισλανδίας και να 
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εξαχθούν τα δέοντα πολιτικά 
συμπεράσματα·

Or. de

Τροπολογία 34
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. επαινεί την Ισλανδία για την επιτυχή 
ολοκλήρωση του προγράμματος 
οικονομικής ανάκαμψης με το ΔΝΤ, που 
απέβλεπε στην φορολογική και οικονομική
εξυγίανση·

14. επαινεί την Ισλανδία για την επιτυχή 
ολοκλήρωση του προγράμματος 
οικονομικής ανάκαμψης με το ΔΝΤ, που 
απέβλεπε στη σταθεροποίηση του 
νομίσματος, την αναδιάρθρωση του 
τραπεζικού κλάδου και τη δημοσιονομική 
εξυγίανση·

Or. en

Τροπολογία 35
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παρατηρεί με χαρά την καλή 
οικονομική πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί 
και την εκτεταμένη αναδιάρθρωση και τις 
μεταρρυθμίσεις που επιδιώκονται στον 
χρηματοοικονομικό τομέα· ζητεί 
περαιτέρω προσπάθειες για τη μείωση του 
επιπέδου της ενεργείας και ιδίως της 
ανεργίας των νέων·

15. παρατηρεί με χαρά την καλή 
οικονομική πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί 
και την εκτεταμένη αναδιάρθρωση και τις 
μεταρρυθμίσεις που επιδιώκονται στον 
χρηματοοικονομικό τομέα· ενθαρρύνει τις 
ισλανδικές αρχές να συνεχίσουν τις 
προσπάθειές τους για τη μείωση του 
επιπέδου της ενεργείας και ιδίως της 
ανεργίας των νέων·

Or. en
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Τροπολογία 36
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. παρατηρεί με χαρά την καλή 
οικονομική πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί 
και την εκτεταμένη αναδιάρθρωση και τις 
μεταρρυθμίσεις που επιδιώκονται στον 
χρηματοοικονομικό τομέα· ζητεί 
περαιτέρω προσπάθειες για τη μείωση του 
επιπέδου της ενεργείας και ιδίως της 
ανεργίας των νέων·

15. παρατηρεί με χαρά την καλή 
οικονομική πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί 
και την εκτεταμένη αναδιάρθρωση και τις 
μεταρρυθμίσεις που επιδιώκονται στον 
χρηματοοικονομικό τομέα· ζητεί 
περαιτέρω προσπάθειες για τη μείωση του 
επιπέδου της ενεργείας και ιδίως της 
ανεργίας των νέων προκειμένου να 
καταπολεμηθούν ενεργά οι 
μεταναστευτικές τάσεις που εμφανίζονται 
στον πληθυσμό

Or. de

Τροπολογία 37
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τις ισλανδικές αρχές να 
συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τους 
χαμηλούς ρυθμούς δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων και το υψηλό 
ποσοστό πληθωρισμού που είναι 
αποτέλεσμα της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης·

16. καλεί τις ισλανδικές αρχές να 
συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τους 
χαμηλούς ρυθμούς δημόσιων και 
ιδιωτικών επενδύσεων και το υψηλό 
ποσοστό πληθωρισμού που είναι 
αποτέλεσμα της οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης και να 
εξεύρουν λύσεις για το σοβαρό πρόβλημα 
της πτώχευσης που απειλεί πολλά 
νοικοκυριά·

Or. de
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Τροπολογία 38
Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. χαιρετίζει την έγκριση της πολιτικής 
δήλωσης Ισλανδία 2020 και ενθαρρύνει 
την κυβέρνηση να παράσχει κίνητρα στις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) 
στη χώρα διευκολύνοντας την παρουσία 
τους στη διεθνή αγορά και 
εξασφαλίζοντας κατάλληλη πρόσβαση σε 
χρηματοδοτικούς πόρους·

Or. en

Τροπολογία 39
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η αντιδικία σχετικά με 
την Icesave δεν έχει ακόμη διευθετηθεί στο 
παρόν στάδιο· λαμβάνει υπό σημείωση την 
απάντηση της Ισλανδίας στην 
αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής 
Εποπτείας της ΕΖΕΣ και την απόφαση 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισλανδίας 
με την οποία επικυρώνεται ο Νόμος 
Έκτακτης Ανάγκης της 6ης Οκτωβρίου 
2008· εκτιμά τη συνεχή δέσμευση των 
ισλανδικών αρχών για διευθέτηση αυτής 
της αντιδικίας και αναμένει ότι όλες οι 
αξιώσεις των καταθετών από την
Landsbanki θα καλυφθούν δεόντως και 
στο ακέραιο·

18. υπενθυμίζει ότι η αντιδικία σχετικά με 
την Icesave δεν έχει ακόμη διευθετηθεί στο 
παρόν στάδιο· λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της 
ΕΖΕΣ να παραπέμψει την υπόθεση 
"Icesave" στο δικαστήριο ΕΟΧ και την
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της 
Ισλανδίας με την οποία επικυρώνεται ο 
Νόμος Έκτακτης Ανάγκης της 6ης 
Οκτωβρίου 2008· εκτιμά τη συνεχή 
δέσμευση των ισλανδικών αρχών για 
διευθέτηση αυτής της αντιδικίας και 
χαιρετίζει τις πρώτες επιμέρους 
πληρωμές προς προνομιούχους πιστωτές 
στο πλαίσιο της εκκαθάρισης της 
Landsbanki Íslands hf, που εκτιμάται ότι 
αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο 
των αναγνωρισμένων προνομιούχων 
απαιτήσεων·
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Or. en

Τροπολογία 40
Johannes Cornelis van Baalen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η αντιδικία σχετικά με 
την Icesave δεν έχει ακόμη διευθετηθεί στο 
παρόν στάδιο· λαμβάνει υπό σημείωση την 
απάντηση της Ισλανδίας στην 
αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής 
Εποπτείας της ΕΖΕΣ και την απόφαση 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισλανδίας 
με την οποία επικυρώνεται ο Νόμος 
Έκτακτης Ανάγκης της 6ης Οκτωβρίου 
2008· εκτιμά τη συνεχή δέσμευση των 
ισλανδικών αρχών για διευθέτηση αυτής 
της αντιδικίας και αναμένει ότι όλες οι 
αξιώσεις των καταθετών από την 
Landsbanki θα καλυφθούν δεόντως και στο 
ακέραιο·

18. υπενθυμίζει ότι η αντιδικία σχετικά με 
την Icesave δεν έχει ακόμη διευθετηθεί στο 
παρόν στάδιο· λαμβάνει υπό σημείωση την 
απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της 
ΕΖΕΣ να παραπέμψει την Ισλανδία στο 
δικαστήριο ΕΖΕΣ για παράβαση της 
οδηγίας περί εγγύησης των καταθέσεων 
και την απόφαση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου της Ισλανδίας με την οποία 
επικυρώνεται ο Νόμος Έκτακτης Ανάγκης 
της 6ης Οκτωβρίου 2008· υπενθυμίζει ότι 
πρέπει να τηρούνται οι υφιστάμενες 
υποχρεώσεις όπως εκείνες που έχει ορίσει 
η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ δυνάμει 
της συμφωνίας ΕΟΧ· εκτιμά τη συνεχή 
δέσμευση των ισλανδικών αρχών για 
διευθέτηση αυτής της αντιδικίας και 
αναμένει ότι όλες οι αξιώσεις των 
καταθετών από την Landsbanki θα 
καλυφθούν δεόντως και στο ακέραιο·

Or. en

Τροπολογία 41
Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η αντιδικία σχετικά με 
την Icesave δεν έχει ακόμη διευθετηθεί στο 

18. υπενθυμίζει ότι η υπόθεση Icesave 
αποτελεί μια διμερή νομική διαφορά που 
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παρόν στάδιο· λαμβάνει υπό σημείωση την 
απάντηση της Ισλανδίας στην 
αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής 
Εποπτείας της ΕΖΕΣ και την απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισλανδίας με 
την οποία επικυρώνεται ο Νόμος Έκτακτης 
Ανάγκης της 6ης Οκτωβρίου 2008· εκτιμά 
τη συνεχή δέσμευση των ισλανδικών 
αρχών για διευθέτηση αυτής της αντιδικίας 
και αναμένει ότι όλες οι αξιώσεις των 
καταθετών από την Landsbanki θα 
καλυφθούν δεόντως και στο ακέραιο·

δεν πρέπει να επηρεάσει τη διαδικασία 
προσχώρησης της Ισλανδίας· λαμβάνει 
υπό σημείωση την απάντηση της Ισλανδίας 
στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής 
Εποπτείας της ΕΖΕΣ και την απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισλανδίας με 
την οποία επικυρώνεται ο Νόμος Έκτακτης 
Ανάγκης της 6ης Οκτωβρίου 2008· εκτιμά 
τη συνεχή δέσμευση των ισλανδικών 
αρχών για διευθέτηση αυτής της 
αντιδικίας· τονίζει, εν προκειμένω, ότι το 
συμβούλιο εκκαθάρισης της Landsbanki 
έχει αρχίσει ήδη να καταβάλει τις 
προνομιούχες απαιτήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
του Ηνωμένου Βασιλείου και των Κάτω 
Χωρών, και αναμένει ότι όλες οι αξιώσεις 
των καταθετών από την Landsbanki θα 
καλυφθούν δεόντως και στο ακέραιο·

Or. en

Τροπολογία 42
Judith Sargentini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η αντιδικία σχετικά με 
την Icesave δεν έχει ακόμη διευθετηθεί 
στο παρόν στάδιο· λαμβάνει υπό 
σημείωση την απάντηση της Ισλανδίας 
στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής 
Εποπτείας της ΕΖΕΣ και την απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισλανδίας με 
την οποία επικυρώνεται ο Νόμος Έκτακτης 
Ανάγκης της 6ης Οκτωβρίου 2008· εκτιμά 
τη συνεχή δέσμευση των ισλανδικών 
αρχών για διευθέτηση αυτής της αντιδικίας 
και αναμένει ότι όλες οι αξιώσεις των 
καταθετών από την Landsbanki θα 
καλυφθούν δεόντως και στο ακέραιο·

18. λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση 
της Ισλανδίας στην αιτιολογημένη γνώμη 
της Επιτροπής Εποπτείας της ΕΖΕΣ και 
την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
της Ισλανδίας με την οποία επικυρώνεται ο 
Νόμος Έκτακτης Ανάγκης της 6ης 
Οκτωβρίου 2008· εκτιμά τη συνεχή
δέσμευση των ισλανδικών αρχών για 
διευθέτηση αυτής της αντιδικίας· τονίζει εν 
προκειμένω ότι το συμβούλιο 
εκκαθάρισης της Landsbanki έχει αρχίσει 
ήδη να καταβάλει τις προνομιούχες 
απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και 
των Κάτω Χωρών, και αναμένει ότι όλες 
οι αξιώσεις των καταθετών από την 
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Landsbanki θα καλυφθούν δεόντως και στο 
ακέραιο·

Or. en

Τροπολογία 43
Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η αντιδικία σχετικά με 
την Icesave δεν έχει ακόμη διευθετηθεί στο 
παρόν στάδιο· λαμβάνει υπό σημείωση την 
απάντηση της Ισλανδίας στην 
αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής 
Εποπτείας της ΕΖΕΣ και την απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισλανδίας με 
την οποία επικυρώνεται ο Νόμος Έκτακτης 
Ανάγκης της 6ης Οκτωβρίου 2008· εκτιμά 
τη συνεχή δέσμευση των ισλανδικών 
αρχών για διευθέτηση αυτής της αντιδικίας 
και αναμένει ότι όλες οι αξιώσεις των 
καταθετών από την Landsbanki θα 
καλυφθούν δεόντως και στο ακέραιο·

18. υπενθυμίζει ότι η αντιδικία σχετικά με 
την Icesave δεν έχει ακόμη διευθετηθεί στο 
παρόν στάδιο· λαμβάνει υπό σημείωση την 
απάντηση της Ισλανδίας στην 
αιτιολογημένη γνώμη της Εποπτεύουσας 
Αρχής της ΕΖΕΣ και την επακόλουθη 
απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής της 
ΕΖΕΣ να παραπέμψει την Ισλανδία στο 
δικαστήριο ΕΖΕΣ για παράβαση της 
οδηγίας περί εγγύησης των καταθέσεων· 
λαμβάνει επίσης υπό σημείωση την 
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της 
Ισλανδίας με την οποία επικυρώνεται ο 
Νόμος Έκτακτης Ανάγκης της 6ης 
Οκτωβρίου 2008· εκτιμά τη συνεχή 
δέσμευση των ισλανδικών αρχών για 
διευθέτηση αυτής της αντιδικίας και 
αναμένει ότι όλες οι αξιώσεις των 
καταθετών από την Landsbanki θα 
καλυφθούν δεόντως και στο ακέραιο·

Or. en

Τροπολογία 44
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. υπενθυμίζει ότι η αντιδικία σχετικά με 
την Icesave δεν έχει ακόμη διευθετηθεί στο 
παρόν στάδιο· λαμβάνει υπό σημείωση την 
απάντηση της Ισλανδίας στην 
αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής 
Εποπτείας της ΕΖΕΣ και την απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισλανδίας με 
την οποία επικυρώνεται ο Νόμος Έκτακτης 
Ανάγκης της 6ης Οκτωβρίου 2008· εκτιμά 
τη συνεχή δέσμευση των ισλανδικών 
αρχών για διευθέτηση αυτής της αντιδικίας 
και αναμένει ότι όλες οι αξιώσεις των 
καταθετών από την Landsbanki θα 
καλυφθούν δεόντως και στο ακέραιο·

18. υπενθυμίζει ότι η αντιδικία σχετικά με 
την Icesave δεν έχει ακόμη διευθετηθεί στο 
παρόν στάδιο· τονίζει ότι η υπόθεση 
Icesave πρέπει να επιλυθεί εκτός του 
πλαισίου των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων και δεν πρέπει να 
αποτελέσει εμπόδιο στη διαδικασία 
προσχώρησης της Ισλανδίας· λαμβάνει 
υπό σημείωση την απάντηση της Ισλανδίας 
στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής 
Εποπτείας της ΕΖΕΣ και την απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισλανδίας με 
την οποία επικυρώνεται ο Νόμος Έκτακτης 
Ανάγκης της 6ης Οκτωβρίου 2008· εκτιμά 
τη συνεχή δέσμευση των ισλανδικών 
αρχών για διευθέτηση αυτής της αντιδικίας 
και αναμένει ότι όλες οι αξιώσεις των 
καταθετών από την Landsbanki θα 
καλυφθούν δεόντως και στο ακέραιο·

Or. en

Τροπολογία 45
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ενδελεχούς εξέτασης·
χαιρετίζει τη διακηρυγμένη φιλοδοξία της 
Ισλανδίας να ανοίξει όλα τα κεφάλαια των 
διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της 
Δανικής Προεδρίας, τονίζοντας παράλληλα 
την ανάγκη να τηρηθούν τα συγκριτικά 
κριτήρια έναρξης του κεφαλαίου 11 –
γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου και 
του κεφαλαίου 22 – περιφερειακή πολιτική 
και συντονισμός διαρθρωτικών μέσων·

20. σημειώνει τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ενδελεχούς εξέτασης· 
λαμβάνει υπό σημείωση τη διακηρυγμένη 
φιλοδοξία της Ισλανδίας να ανοίξει όλα τα 
κεφάλαια των διαπραγματεύσεων κατά τη 
διάρκεια της Δανικής Προεδρίας, 
τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να 
τηρηθούν τα συγκριτικά κριτήρια έναρξης 
του κεφαλαίου 11 – γεωργία και ανάπτυξη 
της υπαίθρου και του κεφαλαίου 22 –
περιφερειακή πολιτική και συντονισμός 
διαρθρωτικών μέσων·
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Or. en

Τροπολογία 46
David-Maria Sassoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ενδελεχούς εξέτασης· 
χαιρετίζει τη διακηρυγμένη φιλοδοξία της 
Ισλανδίας να ανοίξει όλα τα κεφάλαια των 
διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της 
Δανικής Προεδρίας, τονίζοντας παράλληλα 
την ανάγκη να τηρηθούν τα συγκριτικά 
κριτήρια έναρξης του κεφαλαίου 11 –
γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου και 
του κεφαλαίου 22 – περιφερειακή πολιτική 
και συντονισμός διαρθρωτικών μέσων·

20. σημειώνει τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ενδελεχούς εξέτασης· 
χαιρετίζει τη διακηρυγμένη φιλοδοξία της 
Ισλανδίας να ανοίξει όλα τα κεφάλαια των 
διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της 
Δανικής Προεδρίας και ελπίζει ότι οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα 
συνεχισθούν επιτυχώς κατά τη διάρκεια 
αυτής της Προεδρίας λαμβάνοντας 
υπόψη τους στενούς δεσμούς μεταξύ των 
δύο χωρών, τονίζοντας παράλληλα την 
ανάγκη να τηρηθούν τα συγκριτικά 
κριτήρια έναρξης του κεφαλαίου 11 –
γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου και 
του κεφαλαίου 22 – περιφερειακή πολιτική 
και συντονισμός διαρθρωτικών μέσων·

Or. en

Τροπολογία 47
Cristian Dan Preda

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ενδελεχούς εξέτασης· 
χαιρετίζει τη διακηρυγμένη φιλοδοξία της 
Ισλανδίας να ανοίξει όλα τα κεφάλαια των 
διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της 
Δανικής Προεδρίας, τονίζοντας παράλληλα 
την ανάγκη να τηρηθούν τα συγκριτικά 

20. σημειώνει τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ενδελεχούς εξέτασης· 
χαιρετίζει τη διακηρυγμένη φιλοδοξία της 
Ισλανδίας να ανοίξει όλα τα κεφάλαια των 
διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της 
Δανικής Προεδρίας, τονίζοντας παράλληλα 
την ανάγκη να τηρηθούν τα συγκριτικά 
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κριτήρια έναρξης του κεφαλαίου 11 –
γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου και 
του κεφαλαίου 22 – περιφερειακή πολιτική 
και συντονισμός διαρθρωτικών μέσων·

κριτήρια έναρξης του κεφαλαίου 11 –
γεωργία και ανάπτυξη της υπαίθρου και 
του κεφαλαίου 22 – περιφερειακή πολιτική 
και συντονισμός διαρθρωτικών μέσων 
καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης για 
το κλείσιμο του κεφαλαίου 33 -
χρηματοοικονομικές και δημοσιονομικές 
διατάξεις·

Or. en

Τροπολογία 48
Cristian Dan Preda, Indrek Tarand
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. αν και αναγνωρίζει την 
αποτελεσματικότητα και τον 
επαγγελματισμό της ισλανδικής δημόσιας 
διοίκησης, καλεί την ισλανδική 
κυβέρνηση να προχωρήσει στην 
περαιτέρω συγχώνευση υπουργείων όπως 
έχει προγραμματίσει, με το συνολικό 
στόχο της βελτίωσης της διοικητικής 
ικανότητας και του συντονισμού, καθώς 
και την ενίσχυση των δυνατοτήτων 
χάραξης πολιτικής των υπουργείων·

21. χαιρετίζει την πραγματοποιούμενη 
συγχώνευση υπουργείων, αναγνωρίζει την 
αποτελεσματικότητα και τον 
επαγγελματισμό της ισλανδικής δημόσιας 
διοίκησης και στηρίζει το συνολικό στόχο 
της βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας 
και της ικανότητας συντονισμού των 
ισλανδικών υπουργείων·

Or. en

Τροπολογία 49
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
τόσο η Κοινή Αλιευτική Πολιτική όσο και 

23. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
τόσο η Κοινή Αλιευτική Πολιτική όσο και 
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η ισλανδική αλιευτική πολιτική βρίσκονται 
αυτή τη στιγμή σε φάση αναθεώρησης, 
καλεί την Ισλανδία και την ΕΕ να 
προσεγγίσουν αυτό το κεφάλαιο των 
διαπραγματεύσεων με εποικοδομητικό 
τρόπο και με στόχο την επίτευξη αμοιβαία 
ικανοποιητικής λύσης για την αειφόρο 
διαχείριση και την εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων·

η ισλανδική αλιευτική πολιτική βρίσκονται 
αυτή τη στιγμή σε φάση αναθεώρησης, 
καλεί την Ισλανδία και την ΕΕ να 
προσεγγίσουν αυτό το κεφάλαιο των 
διαπραγματεύσεων με εποικοδομητικό 
τρόπο και με στόχο την επίτευξη αμοιβαία 
ικανοποιητικής λύσης για την αειφόρο 
διαχείριση των αλιευτικών πόρων που 
λαμβάνει επίσης υπόψη τις ιδιαίτερες 
εμπειρίες της Ισλανδίας στον εν λόγω 
τομέα·

Or. de

Τροπολογία 50
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
τόσο η Κοινή Αλιευτική Πολιτική όσο και
η ισλανδική αλιευτική πολιτική 
βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φάση 
αναθεώρησης, καλεί την Ισλανδία και την 
ΕΕ να προσεγγίσουν αυτό το κεφάλαιο των 
διαπραγματεύσεων με εποικοδομητικό 
τρόπο και με στόχο την επίτευξη αμοιβαία 
ικανοποιητικής λύσης για την αειφόρο 
διαχείριση και την εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων·

23. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η 
ισλανδική αλιευτική πολιτική βρίσκεται
αυτή τη στιγμή σε φάση αναθεώρησης, 
καλεί την Ισλανδία και την ΕΕ να 
προσεγγίσουν αυτό το κεφάλαιο των 
διαπραγματεύσεων με εποικοδομητικό 
τρόπο και με στόχο την επίτευξη αμοιβαία 
ικανοποιητικής λύσης για την αειφόρο 
διαχείριση και την εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων·

Or. en

Τροπολογία 51
Indrek Tarand, Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
τόσο η Κοινή Αλιευτική Πολιτική όσο και 
η ισλανδική αλιευτική πολιτική βρίσκονται 
αυτή τη στιγμή σε φάση αναθεώρησης, 
καλεί την Ισλανδία και την ΕΕ να 
προσεγγίσουν αυτό το κεφάλαιο των 
διαπραγματεύσεων με εποικοδομητικό 
τρόπο και με στόχο την επίτευξη αμοιβαία 
ικανοποιητικής λύσης για την αειφόρο 
διαχείριση και την εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων·

23. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
τόσο η Κοινή Αλιευτική Πολιτική όσο και 
η ισλανδική αλιευτική πολιτική βρίσκονται 
αυτή τη στιγμή σε φάση αναθεώρησης, 
καλεί την Ισλανδία και την ΕΕ να 
προσεγγίσουν αυτό το κεφάλαιο των 
διαπραγματεύσεων με εποικοδομητικό 
τρόπο και με στόχο την επίτευξη αμοιβαία 
ικανοποιητικής λύσης για την αειφόρο 
διαχείριση και την εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων λαμβάνοντας υπόψη τις 
παραδόσεις και πρακτικές της Ισλανδίας 
στον τομέα της αλιείας·

Or. en

Τροπολογία 52
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
τόσο η Κοινή Αλιευτική Πολιτική όσο και 
η ισλανδική αλιευτική πολιτική βρίσκονται 
αυτή τη στιγμή σε φάση αναθεώρησης, 
καλεί την Ισλανδία και την ΕΕ να 
προσεγγίσουν αυτό το κεφάλαιο των 
διαπραγματεύσεων με εποικοδομητικό 
τρόπο και με στόχο την επίτευξη αμοιβαία
ικανοποιητικής λύσης για την αειφόρο 
διαχείριση και την εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων·

23. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
τόσο η Κοινή Αλιευτική Πολιτική όσο και 
η ισλανδική αλιευτική πολιτική βρίσκονται 
αυτή τη στιγμή σε φάση αναθεώρησης, 
καλεί την Ισλανδία και την ΕΕ να 
προσεγγίσουν αυτό το κεφάλαιο των 
διαπραγματεύσεων με εποικοδομητικό 
τρόπο και με στόχο την επίτευξη 
ικανοποιητικής λύσης για την αειφόρο 
διαχείριση και την εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων·

Or. es

Τροπολογία 53
Indrek Tarand, Judith Sargentini
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. θεωρεί σημαντικό να συγκροτηθούν 
διοικητικές δομές στον τομέα της 
γεωργίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις 
ιδιαιτερότητες της ισλανδικής γεωργίας και 
τη συνεχιζόμενη διαδικασία μεταρρύθμιση 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής·

24. θεωρεί σημαντικό να 
πραγματοποιηθούν προπαρασκευαστικές 
ενέργειες προκειμένου οι απαιτούμενες 
διοικητικές δομές να προσαρμοστούν 
δεόντως στην πλήρη συμμετοχή της 
Ισλανδίας στην ΚΓΠ από την ημέρα 
προσχώρησής της, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα τις ιδιαιτερότητες της 
ισλανδικής γεωργίας, ιδιαίτερα όσον 
αφορά την παρούσα επισιτιστική 
αυτάρκεια της χώρας, και τη 
συνεχιζόμενη διαδικασία μεταρρύθμιση 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 54
Arnaud Danjean

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. θεωρεί σημαντικό να συγκροτηθούν 
διοικητικές δομές στον τομέα της 
γεωργίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις 
ιδιαιτερότητες της ισλανδικής γεωργίας 
και τη συνεχιζόμενη διαδικασία 
μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής·

24. θεωρεί σημαντικό να συγκροτηθούν 
διοικητικές δομές στον τομέα της 
γεωργίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη
τη συνεχιζόμενη διαδικασία μεταρρύθμιση 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 55
Ivari Padar
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. θεωρεί σημαντικό να συγκροτηθούν 
διοικητικές δομές στον τομέα της 
γεωργίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις
ιδιαιτερότητες της ισλανδικής γεωργίας και 
τη συνεχιζόμενη διαδικασία μεταρρύθμιση 
της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής·

24. θεωρεί ουσιαστικό να συγκροτηθούν 
διοικητικές δομές στον τομέα της 
γεωργίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
δέουσα διαχείριση των πόρων της ΕΕ και 
να αναγνωριστούν οι ιδιαιτερότητες της 
ισλανδικής γεωργίας και η συνεχιζόμενη 
διαδικασία μεταρρύθμιση της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 56
Francisco José Millán Mon

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ενθαρρύνει την Ισλανδία και τα άλλα 
παράκτια κράτη να συνεχίσουν τις 
διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη 
λύσης στη διένεξη για το σκουμπρί με 
βάση ρεαλιστικές προτάσεις που 
διασφαλίζουν το μέλλον των αποθεμάτων, 
προστατεύουν και διατηρούν θέσεις 
εργασίας στην αλιεία του πελάγους και 
εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη βιώσιμη 
αλιεία·

25. ενθαρρύνει την Ισλανδία και τα άλλα 
παράκτια κράτη να συνεχίσουν τις 
διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη 
λύσης στη διένεξη για το σκουμπρί με 
βάση ρεαλιστικές προτάσεις που είναι 
σύμφωνες με ιστορικά δικαιώματα και 
διασφαλίζουν το μέλλον των αποθεμάτων, 
προστατεύουν και διατηρούν θέσεις 
εργασίας στην αλιεία του πελάγους και 
εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη βιώσιμη 
αλιεία·

Or. es

Τροπολογία 57
Helmut Scholz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. σημειώνει ότι η Ισλανδία μπορεί να 
παράσχει πολύτιμη συμβολή στις πολιτικές 
της ΕΕ λόγω της πείρας της στον τομέα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως 
όσον αφορά τη χρησιμοποίηση 
γεωθερμικής ενέργειας, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

26. σημειώνει ότι η Ισλανδία μπορεί να 
παράσχει πολύτιμη συμβολή στις πολιτικές 
της ΕΕ λόγω της πείρας της στον τομέα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως 
όσον αφορά τη χρησιμοποίηση 
γεωθερμικής ενέργειας, την προστασία του 
περιβάλλοντος και τα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·
είναι επίσης πεπεισμένο ότι η στενότερη 
συνεργασία στον εν λόγω τομέα μπορεί να 
έχει θετικό αντίκτυπο στις επενδύσεις και 
επομένως στην κατάσταση της 
οικονομίας και στην απασχόληση τόσο 
στην Ισλανδία όσο και στην ΕΕ·

Or. de

Τροπολογία 58
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. σημειώνει ωστόσο ότι εξακολουθούν 
να υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ 
της ΕΕ και της Ισλανδίας σε ζητήματα που 
σχετίζονται με τη διαχείριση της 
θαλάσσιας ζωής, κυρίως σχετικά με την 
φαλαινοθηρία· υπενθυμίζει ότι η 
απαγόρευση της φαλαινοθηρίας αποτελεί 
μέρος του κεκτημένου της ΕΕ και ζητεί 
ευρύτερες συζητήσεις για το ζήτημα της 
κατάργησης της φαλαινοθηρίας και του 
εμπορίου προϊόντων φάλαινας·

27. σημειώνει ωστόσο ότι εξακολουθούν 
να υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ 
της ΕΕ και της Ισλανδίας σε ζητήματα που 
σχετίζονται με τη διαχείριση της 
θαλάσσιας ζωής, κυρίως σχετικά με την 
φαλαινοθηρία· υπενθυμίζει ότι η 
απαγόρευση της φαλαινοθηρίας αποτελεί 
μέρος του κεκτημένου της ΕΕ και ζητεί 
την κατάργηση της φαλαινοθηρίας και του 
εμπορίου προϊόντων φάλαινας·

Or. nl

Τροπολογία 59
Helmut Scholz
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. εκφράζει ικανοποίηση για την 
συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ισλανδίας σε 
μη στρατιωτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις 
ΚΠΑΑ και την ευθυγράμμισή της με τις 
περισσότερες διακηρύξεις και αποφάσεις 
στον τομέα της ΚΕΠΠΑ· υπογραμμίζει ότι, 
στο πλαίσιο της προενταξιακής 
διαδικασίας, η Ισλανδία αναμένεται να 
συντονίζει τις θέσεις της με την ΕΕ σε όλα 
τα διεθνή βήματα, συμπεριλαμβανομένου 
του ΠΟΕ·

28. σημειώνει την συνεχιζόμενη 
υποστήριξη της Ισλανδίας σε μη 
στρατιωτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις 
ΚΠΑΑ και την ευθυγράμμισή της με τις 
περισσότερες διακηρύξεις και αποφάσεις 
στον τομέα της ΚΕΠΠΑ· υπογραμμίζει ότι, 
στο πλαίσιο της προενταξιακής 
διαδικασίας, η Ισλανδία αναμένεται να 
συντονίζει τις θέσεις της με την ΕΕ σε όλα 
τα διεθνή βήματα, συμπεριλαμβανομένου 
του ΠΟΕ·

Or. de

Τροπολογία 60
Laima Liucija Andrikienė

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. θεωρεί ότι η προσχώρηση της 
Ισλανδίας στην ΕΕ θα ενισχύσει τις 
προοπτικές της Ένωσης να διαδραματίσει 
ένα περισσότερο ενεργό και 
εποικοδομητικό ρόλο στη Βόρεια Ευρώπη 
και στην Αρκτική συμβάλλοντας στην 
πολυμερή διακυβέρνηση και στις λύσεις 
βιώσιμης πολιτικής στην περιοχή, 
δεδομένου ότι οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει το αρκτικό περιβάλλον 
αποτελούν θέματα αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος· πιστεύει ότι η Ισλανδία θα 
μπορούσε να αποτελέσει στρατηγικό 
προγεφύρωμα στην περιοχή και ότι η 
ένταξή της στην ΕΕ θα εδραίωνε 
περαιτέρω την ευρωπαϊκή παρουσία στο 
Αρκτικό Συμβούλιο·

29. θεωρεί ότι η προσχώρηση της 
Ισλανδίας στην ΕΕ θα ενισχύσει 
σημαντικά τις προοπτικές της Ένωσης να 
διαδραματίσει ένα περισσότερο ενεργό και 
εποικοδομητικό ρόλο στη Βόρεια Ευρώπη 
και στην Αρκτική συμβάλλοντας στην 
πολυμερή διακυβέρνηση και στις λύσεις 
βιώσιμης πολιτικής στην περιοχή, 
δεδομένου ότι οι προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει το αρκτικό περιβάλλον 
αποτελούν θέματα αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος· πιστεύει ότι η Ισλανδία θα 
μπορούσε να αποτελέσει στρατηγικό 
προγεφύρωμα στην περιοχή και ότι η 
ένταξή της στην ΕΕ θα εδραίωνε 
περαιτέρω την ευρωπαϊκή παρουσία στο 
Αρκτικό Συμβούλιο·
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Or. en

Τροπολογία 61
David-Maria Sassoli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. κρίνει θετικά τη συμμετοχή της 
Ισλανδίας τόσο στο Συμβούλιο Βορείων 
Χωρών όσο και στην πολιτική της βόρειας 
διάστασης της ΕΕ, στο Ευρω-αρκτικό 
Συμβούλιο της Θάλασσας του Μπάρεντς 
και στο Αρκτικό Συμβούλιο· θεωρεί ότι η 
έγκριση ψηφίσματος για την ισλανδική 
πολιτική σχετικά με τον Ακρότατο Βορρά, 
που εγκρίθηκε από το Althingi τον Μάρτιο 
του 2011, ενίσχυσε τη δέσμευση της 
Ισλανδίας να διαδραματίσει ενεργό ρόλο 
στην περιοχή της Αρκτικής γενικά·

30. κρίνει θετικά τη συμμετοχή της 
Ισλανδίας τόσο στο Συμβούλιο Βορείων 
Χωρών και στο Συμβούλιο των Κρατών 
της Βαλτικής Θάλασσας (CBSS) όσο και 
στην πολιτική της βόρειας διάστασης της 
ΕΕ, στο Ευρω-αρκτικό Συμβούλιο της 
Θάλασσας του Μπάρεντς και στο Αρκτικό 
Συμβούλιο καθώς και στη συνεργασία 
σκανδιναβικών χωρών και χωρών της 
Βαλτικής (NB8)· θεωρεί ότι η έγκριση 
ψηφίσματος για την ισλανδική πολιτική 
σχετικά με τον Ακρότατο Βορρά, που 
εγκρίθηκε από το Althingi τον Μάρτιο του 
2011, ενίσχυσε τη δέσμευση της Ισλανδίας 
να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην 
περιοχή της Αρκτικής γενικά·

Or. en

Τροπολογία 62
Barry Madlener

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. ζητεί να διακοπούν αμέσως οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την 
Ισλανδία·

Or. nl
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